
2.  melléklet 

Tájékoztató az Adatlap az állapotvizsgálat lefolytatása iránt 

elnevezésű nyomtatvány kitöltéséhez 

 
 

1. Az ADATLAP pontos kitöltése a kérelem elbírálást segíti és csak aláírással együtt 

érvényes. A kérelmező személyi adatait nyomtatott nagybetűkkel kell feltüntetni, 

a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával, illetve a négyzetekbe „X” jel 

beírásával kell válaszolni. 

 

2. Az állapotvizsgálat iránti kérelem alapján induló eljárás célja annak 

meghatározása, hogy a rokkantsági ellátást megalapozó felülvizsgálat időpontjában a 

2012. január 1-jét közvetlenül megelőző fizikai állapothoz képest tényleges javulás 

következett-e be. 

 

3. Az állapotvizsgálat elvégzése iránti kérelem érdemi elbírálásának törvényi 

feltétele, hogy a kérelmező 

a) 2011. december 31. napján I. II. vagy III. csoport szerinti rokkantsági nyugdíjban, 

baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, vagy átmeneti 

járadékban részesült,  

b) ezen ellátása 2012. január 1. napjától rehabilitációs ellátásként vagy rokkantsági 

ellátásként került továbbfolyósításra (a továbbiakban: átfordult ellátás), 

c) átfordult ellátása komplex minősítési vizsgálat keretében felülvizsgálatra került, 

d) részére a c) pont szerinti komplex minősítési vizsgálat eredménye alapján 

rokkantsági ellátás került megállapításra, 

e) részére a d) pont szerint  megállapított rokkantsági ellátás havi összege 

alacsonyabb, mint az ellátás 2011. december hónapra járó ellátás időközi 

emelésekkel növelt, felülvizsgálatot megelőző hónapra járó ellátás összege.  

 

A kérelem érdemi elbírálására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a 

kérelmező a fent hivatkozott feltételek mindegyikének megfelel. 

 

4. Kérjük, az alábbi eredeti, vagy hitelesített másolatú iratokat szíveskedjen 

csatolni az Adatlaphoz: 

a) egészségi állapotára vonatkozó, az ellátása csökkenéséig keletkezett orvosi 

dokumentációt,  

b) a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló 

kérelmező esetén a gondnok kirendelő gyámhivatali határozatot, 

c) meghatalmazott által előterjesztett adatlap (és mellékletei) esetén kérelemhez a 

szabályszerű meghatalmazást. 

 

Szabályszerű a meghatalmazás akkor, ha tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott 

természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és utóneve, 

születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), lakcímét és aláírását, 

továbbá azt, hogy a meghatalmazottat a meghatalmazás mire jogosítja fel. Érvényesség 

feltétele továbbá, hogy azt a meghatalmazó (kérelmező) saját kezűleg írja és aláírja, vagy ha 

az írógéppel, számítógéppel készül akkor a meghatalmazó és meghatalmazott aláírásán kívül 

tartalmaznia kell további két tanú adatait és aláírását is, akik a meghatalmazás saját kezűleg 

történő aláírását igazolják. 
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A rehabilitációs hatóság a kérelemben megadott személyes, illetve különleges adatokat az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXCI. törvény felhatalmazása alapján, a hivatkozott jogszabályokban, valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben foglalt előírásoknak megfelelően tartja nyilván és kezeli. Az adatkezelés az 

állapotvizsgálat elvégzése, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása 

megállapításának és ellenőrzésének céljából történik. Az egészségügyi adatok kezelésére és az 

adatok védelmére egyebekben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései az irányadók. 
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